
เอกสารแนะนํา การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกาย โดยมิไดมุ้่งหวงัหรือเจตนาของผูเ้อาประกนั 

และทาํใหเ้กิดอาการบาดเจบ็ทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ เช่น มีบาดแผลเขียวซํ้ า บวม ฉีก รอยเข้ียวเล็บของสัตว ์การ

แตกหกัของกระดูก 

วธีิการเบิกค่าสินไหมทดแทน 

กรณไีด้รับบาดเจ็บ  ตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลท่ีไดรั้บอนุญาตและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งนาํส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย (เลือกเบิกได้อย่างใดอย่าง

หน่ึง)ดงัน้ี 

 เบิกค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 

1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใหค้รบทุกขอ้ 

2. ใบรับรองแพทย ์

3. ใบสรุปหนา้งบ (แสดงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล) 

4. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง  หรือ กรณีเบิกจากสวสัดิการอ่ืนแลว้แต่ยงัไม่หมด สามารถนาํใบเสร็จรับเงินฉบับจริงท่ีเหลือ 

มาเบิกได ้

(หากเลือกเบิกเป็นแบบเหมาจ่าย ใหใ้ชส้าํเนาใบเสร็จ) 

5. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัสถาบนั หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล(ถามี) 

6. สาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร ช่ือผูป่้วย  

7. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัอาจจะขอเป็นราย ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา 

กรณใีห้โอนเข้าบัญชี บิดาหรือมารดาของผู้ป่วย ต้องเพิม่เติม เอกสารแสดงความสัมพันธ์กบัผู้ป่วยด้วย ดังนี้ 

8. สาํเนาหนา้บญัชีธนาคาร ช่ือ บิดาหรือมารดาของผูป่้วย 

9. สาํเนา ทะเบียนบา้น หรือ สูติบตัร ของผูป่้วย  

10. สาํเนาบตัรประชาชน บิดาหรือมารดาของผูป่้วย 

กรณสูีญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร   ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งนาํส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม ดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใหค้รบทุกขอ้  

2. ใบรับรองแพทยท่ี์ระบุการสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพถาวร 

3. ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง 

4. ฟิลม์ X-Ray และรูปถ่ายแสดงใหเ้ห็นการสูญเสียอวยัวะและใหเ้ห็นใบหนา้ผูป่้วย 

5. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัอาจจะขอเป็นราย ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา 

6. สาํเนา บตัรประชาชน ทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัสถาบนั  

กรณเีสียชีวติ   ผูถื้อกรมธรรมห์รือผูรั้บประโยชน์ตอ้งนาํส่งเอกสารประกอบการเรียกค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวติ ดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใหค้รบทุกขอ้ 

2. สาํเนาชนัสูตรพลิกศพ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให้) 

3. สาํเนารับรองการเสียชีวติ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 

4. สาํเนาใบแจง้ความทุกขอ้ตั้งแต่รับแจง้เหตุจนพบวา่เสียชีวิตแลว้ (รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้พนกังาน) 

5. สาํเนาใบมรณะบตัร (รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให)้ 



6. สําเนาบตัรประชาชนหรือสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้สียชีวิตท่ีแจง้ตายแล้ว(รับรองสําเนาโดยผู ้รับ

ผลประโยชน์) 

7. สําเนาบตัรประชาชน  สําเนาทะเบียนบา้นและสําเนาทะเบียนสมรส ของผูรั้บผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง) 

8. หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษา หรือบุคลากร จากสถาบนั       

ข้อยกเว้น    ทีไ่ม่สามารถจ่ายค่าสินไหมได้     * โปรดศึกษาข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกอบโดยละเอยีดอกีคร้ัง * 

1. เป็นลม หนา้มืด ตาแดงตาอกัเสบ การเจบ็ป่วย โรคประจาํตวั การติดเช้ือท่ีมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ 

2. ปวดเม่ือย ปวดคอ หลงั กลา้มเน้ือ เอน็ อกัเสบจากโรคประจาํตวั เล่นกีฬาหกัโหม   การยกของหนกั ไม่ถือเป็นอุบติัเหตุ 

3. การเล่นกีฬาเส่ียงภยั เช่น ชกมวย แข่งรถ แข่งเรือ แข่งมา้ เล่นหรือแข่งสกีรวมถึงเจท็สกี แข่งสเก็ต โดดร่ม ขณะข้ึนหรือ

ลงหรือโดยสารอยูใ่นบอลลูนหรือเคร่ืองร่อน  บนัจ้ีจัม๊พ ์ปีนเขา ดาํนํ้ าท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเคร่ืองหายใจใตน้ํ้ า เล่น

วตัถุระเบิด ปืนอดัลม 

4. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เวน้แต่การรักษาท่ีลงมือกระทาํไปแลว้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

5. การเปล่ียนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ ์เช่น ทาํสี อุด ตกแต่งฟัน ฯ 

6. การสาํลกัอาหาร หรือ อาหารติดคอ ยกเวน้กา้งปลาติดคอ 

7. การเอก็ซเรย ์หรือ การ SCAN ดว้ย COMPUTER การทาํ MRI  ท่ีมิไดเ้ป็นความเห็นของแพทยผ์ูรั้กษา เป็นการตรวจ

โดยการร้องขอของผูป่้วย  หากผลการตรวจเป็นปกติ และไม่มีการรักษา ผูป่้วยตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

8. ค่าบริการทางการแพทยอ่ื์น ๆ ค่าทาํบตัร ค่าบาํรุงรักษา ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล เช่น ค่านํ้า 

ค่าโทรศพัท์ ค่าชุด Set-admit ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าขนมขบเค้ียว ฯลฯ ค่ามดัจาํ ฯ. ค่า Service charge ค่ารถพยาบาล ค่า

ยานพาหนะ ค่าการพยาบาลพิเศษ ค่าแพทยเ์ขียนใบเคลม ค่าแพทยนิ์ติเวช 

9. กรณีผูเ้อาประกนัไดรั้บบาดเจบ็และ แพทยล์งความเห็นให้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน  อนุญาตให้ใชอ้ตัราห้องธรรมดา

และอาหารปกติเท่านั้น (รวมไม่เกิน 700 บาท / วนั)   

10. ไมเ้ทา้คํ้ายนั อวยัวะเทียม อุปกรณ์พยุงท่ีใช้ภายนอก รถเข็น รองเทา้รองเฝือก Support  ฯ  ซ่ึงจะเขียนเป็นรายการค่า

เวชภณัฑ ์2 

11. การรักษาทางเวชกรรม หรือศลัยกรรม เช่น แผลหายแลว้แต่นูนหรือแผลเป็นรอยด่าง ตอ้งมีการผ่าตดั ตกแต่ง เพื่อ

ความสวยงาม 

12. การทะเลาะวิวาท ทาํส่ิงผิดกฎหมาย ภยัสงครามและภยัจลาจล การเกิดอุบติัเหตุขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธ์ิสุรา หรือยาเสพติด 

การฆ่าตวัตาย การทาํร้ายตวัเอง การก่ออาชญากรรม การเป็นเจา้หนา้ท่ีหรืออาสาสมคัรเขา้ปฏิบติัการในสงครามหรือ

ปราบปราม 

 

หมายเหตุ :   1. อุบัติเหตุจากจราจรให้เบิก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ก่อน ส่วนท่ีเหลือนาํมาเบิกจากบริษัท  (ค่า

รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. เบิกได้ตามจริง สูงสุด  80,000.- บาท) 

                     2. กรณีถกูทาํร้ายร่างกายต้องแนบใบแจ้งความ และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับจากวนัท่ีเกิดเหตุ 

                    3. เม่ือเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษากับสถานพยาบาลหลายแห่ง ต้องขอใบรับรองแพทย์จากทุกแห่งมาประกอบการเบิก 

                   4.เพ่ือความชัดเจนและรวดเร็วในการพิจารณาสินไหม โปรดหลีกเลี่ยงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาลใน

ลักษณะเหมาจ่าย ซ่ึงลักษณะดังกล่าวมกัจะเกิดกับการรักษาฟัน การฉีดวคัซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

 



แผนสวสัดกิารการประกนัภยั สําหรับ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั  
  ปีการศึกษา  2565 

รับประกนัโดย บริษทั คุ้มภยัโตเกยีวมารีนประกนัภยั (ประเทศไทย)จาํกดั(มหาชน) 
 
เร่ิมคุ้มครอง วันที ่13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30น ส้ินสุด วันที ่13 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30น. 
คุ้มครองทุกแห่ง ทัว่โลก ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
  ความคุ้มครอง           บาท  

 1.คุ้มครองชีวติ 

1.1  อุบติัเหตุเสียชีวติจากภยัสาธารณะ        200,000.- 

1.2  อุบติัเหตุทัว่ไป          100,000.- 

1.3  ขณะขบัข่ีหรือซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์       100,000.- 

1.4  ถูกฆาตกรรม ลอบทาํร้ายร่างกาย        100,000.- 

 2. ทุพพลภาพถาวร /  การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อบ.2) 

2.1  ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร         100,000.-   

2.2  สูญเสีย มือ ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้ ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา อยา่งใดอยา่งหน่ึง 2 ขา้ง หรือมากกวา่ 100,000.- 

2.3  สูญเสีย มือ ตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้ ตั้งแต่ขอ้เทา้ หรือสายตา อยา่งใดอยา่งหน่ึง 1 ขา้ง  60,000.- 

2.4  หูหนวก 2 ขา้ง หรือ เป็นใบ ้         50,000.- 

2.5  หูหนวก 1 ขา้ง          15,000.- 

2.6  สูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทา้                  1,000  –  25,000.- 

ค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย - ให้เลือกเบิกตาม ข้อ 3 หรือ 4 

 3.  ค่ารักษาพยาบาล (ใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง) 

3.1  จากอุบติัเหตุ แต่ละคร้ัง สูงสุดไม่เกิน        10,000.- 
3.2  เปิดเครดิตโรงพยาบาล แมคคอร์มิค ลานนา ราชเวช เทพปัญญา  
 และอ่ืนๆทัว่ประเทศ สามารถคน้หารายช่ือทาง www.tokiomarine.com/th  
         

โดยผูป่้วยตอ้งแสดงบตัรประกนั Super Safe Card และ บตัรประชาชน เพื่อขอใชสิ้ทธ์ิการรักษาโดยไม่ตอ้งสาํรองจ่าย 
 

กรณีผูป่้วยสาํรองจ่ายเอง เน่ืองจาก 
• ใชบ้ริการท่ีสถานพยาบาลนอกเครือข่าย เช่น คลินิคต่างๆ  
• อุบติัเหตุจากการจราจร ตอ้งใชสิ้ทธิเบิกประกนั พรบ. ผูป้ระสบภยัจากรถตามกฎหมายก่อน ตามลาํดบั 
• มีเหตุขดัขอ้งอ่ืน เช่น ลืมบตัรประกนัฯ 

ใหด้าํเนินการตาม หวัขอ้ วธีิการเบิกสินไหมทดแทน ต่อไป 
 

 4.  ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเน่ืองจากอุบัติเหตุ (ไม่ใชใ้บเสร็จรับเงินตวัจริง หรือนาํไปเบิกจากสวสัดิการอ่ืนแลว้) 

4.1  กรณีเป็นผูป่้วยนอก สูงสุดไม่เกินตามขอ้ 3.1/ปี ชดเชยให ้คร้ังละ / สูงสุดไม่เกิน   300.- 

4.2  กรณีเป็นผูป่้วยใน สูงสุดไม่เกินตามขอ้ 3.1/ปี ชดเชยให ้วนัละ / สูงสุดไม่เกิน   500.- 

 

 

“เอกสารนีม้ิใช่สัญญาประกนัภัย ข้อกาํหนดและเงือ่นไขของสัญญาประกนัภัยมีระบุไว้ในกรมธรรม์” 

ต้องการข้อมูลเพิม่เติม โปรดติดต่อ สํานักงานท่ีปรึกษาประกนัภัยทิศธารินทร์  
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